STATUT
MAZURSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
W ORZYSZU

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie o nazwie Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie
przepisów ustawy z dnia 07.04.1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowośd Wierzbiny.

§3
1. Stowarzyszenie posiada osobowośd prawną.
2. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§4
Stowarzyszenie może byd członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania.

§5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzid działalnośd poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§6
Stowarzyszenie może używad godła i pieczęci. Wzór godła i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§7
Celem Stowarzyszenia jest:
- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
- wspieranie społecznej, edukacyjnej, charytatywnej aktywności środowisk lokalnych,
- animowanie i stymulowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywnośd obywatelską,
- propagowanie czynnego i twórczego sposobu życia mieszkaoców społeczności lokalnych w zgodzie z
naturą, tradycją i współczesnością,
- wspieranie działao organizacji, instytucji lokalnych i obywateli działających w obszarze samorządności, kultury, edukacji, przedsiębiorczości, pomocy społecznej i ochrony środowiska,
- inspirowanie i wspieranie innowacyjnych form funkcjonowania lokalnych instytucji publicznych i
pozarządowych,
- wspieranie działao w zakresie komunikacji społecznej w środowisku lokalnym
- tworzenie płaszczyzny do międzynarodowej, ogólnopolskiej i regionalnej współpracy lokalnych liderów oraz instytucji publicznych i pozarządowych
- rozwijanie uczestnictwa mieszkaoców w życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem grup
marginalizowanych i bezrobotnych
- wspieranie idei integracji europejskiej

§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie i prowadzenie szkoleo oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje lokalnych liderów oraz pracowników organizacji pozarządowych i instytucji publicznych,
2) prowadzenie poradnictwa i konsultacji,
3) zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnie z celami Stowarzyszenia,
4) organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
5) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie
materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia,
6) tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia,
7) prowadzenie badao społecznych oraz opracowywanie ekspertyz i raportów dotyczących środowiska lokalnego,

8) udzielanie wsparcia, w tym finansowego, szeroko rozumianym lokalnym inicjatywom obywatelskim,
9) współdziałanie ze środkami komunikacji społecznej,
10) tworzenie i prowadzenie instytucji o charakterze społeczno edukacyjnym,
11) promowanie idei integracji europejskiej,
12) realizowanie prac i przedsięwzięd zgodnych z celami Stowarzyszenia, zleconych przez inne instytucje i organizacje
13) wdrażanie idei Centrów Aktywności Lokalnej.

§9
Stowarzyszenie, dla realizacji statutowych celów, może powoływad inne organizacje w granicach
prawem dozwolonych.

§ 10
Realizując cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudnid pracowników do prowadzenia swych spraw.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą byd osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- członków zwyczajnych,
- członków honorowych,
- członków wspierających.
3. Osoba prawna może byd jedynie członkiem wspierającym.

§ 12
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może byd pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
oraz cudzoziemiec posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
który złoży deklarację członkowską wraz z rekomendacją od dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym może zostad osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostad osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje
na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu
przez swojego przedstawiciela.

§ 13
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§ 14
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są:
a. przyczyniad się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
b. dbad o jego dobre imię,
c. popierad i czynnie realizowad cele Stowarzyszenia,
d. przestrzegad przepisów prawa i postanowieo statutu,
e. regularnie opłacad składki i ponosid inne opłaty, których wysokośd określa Zarząd Stowarzyszenia,
f. brad czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny ma prawo brad udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
a. przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
b. może wnioskowad we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,
c. korzystad z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
d. korzystad z innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
3. Członek honorowy ma prawo do:
a) udziału w obradach Walnego Zebrania Stowarzyszenia z głosem doradczym;
b) zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia;
c) aktywnego uczestniczenia w życiu Stowarzyszenia;
d) noszenia odznaki Stowarzyszenia i posiadania jego legitymacji jeżeli zostaną wprowadzone.

4. Członkowie wspierający mają takie same uprawnienia jak członkowie zwyczajni, z tym że nie przysługuje im czynne ani bierne prawo wyborcze. Nie mają także prawa udziału w głosowaniach przy
podejmowaniu uchwał.
5. Obowiązki członków wspierających są następujące:
a) branie udziału w realizacji celów i zadao Stowarzyszenia;
b) regularne wywiązywanie się z zadeklarowanej działalności, która była podstawą dla przyjęcia ich w
poczet członków Stowarzyszenia.

§ 15
1. Ustanie członkostwa Stowarzyszenia następuje wskutek:
1. rezygnacji pisemnej złożonej Zarządowi,
2. wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały:
a) za działalnośd sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia,
b) za działalnośd sprzeczną z uchwałami Stowarzyszenia,
c) za zaprzestanie działalności w pracach Stowarzyszenia ( trzy kolejne nieobecności na Walnym
Zgromadzeniu Członków ),
d) za nieuregulowanie składek członkowskich przez trzy okresy składkowe,
e) w związku z utratą praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
3. śmierci członka.
2. Od uchwały Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia członkowi przysługuje prawo odwołania się
do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwościach odwołania się.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 17
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby
członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej zgłoszonej
liczby kandydatów. Na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków. W przypadku nieobecności musi byd ich pisemna zgoda. Zgromadzeni mogą postanowid o głosowaniu tajnym.
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji
skład można uzupełnid z kandydatów nie wybranych w wyborach wg kolejności uzyskanych głosów.
Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyd 1/3 liczby członków
pochodzących z wyborów.

§ 18
Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalid, że głosowanie jest tajne.
Walne Zgromadzenie Członków

§ 19
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. O miejscu terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków, listem poleconym bądź
w inny, skuteczny sposób. Proponowany porządek może byd zmieniony przez Walne Zgromadzenie.

§ 20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalanie statutu i programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdao Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia,
d) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f) uchwalanie zmian statutu,

g) powoływanie w drodze podejmowanych uchwał innych organizacji,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich,
i) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego po rozwiązaniu
majątku,
j) rozpatrywanie odwołao, w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,
k) nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,
l) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
m) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 21
1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i obraduje
wg uchwalonego regulaminu. Członkom przysługuje prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeo, co do
terminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ustali nowy termin Walnego Zgromadzenia w przypadku
złożenia zastrzeżeo, przez co najmniej połowę członków.
2. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybrany na początku obrad zwykłą większością głosów. Do momentu wyboru Przewodniczącego, obradami kieruje Prezes
Zarządu, a w przypadku jego nieobecności inny członek Zarządu.
3. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie w pierwszym terminie konieczna jest
obecnośd, co najmniej połowy wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu nie uczestniczy, co najmniej połowa członków
zwyczajnych, wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilośd obecnych członków.
5. Drugi termin Walnego Zebrania może byd wyznaczony w tym samym dniu.
6. O drugim terminie Walnego Zebrania członkowie powinni byd poinformowani w zawiadomieniu o
zwołaniu Walnego Zebrania.
7. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, podpisany przez Przewodniczącego Walnego
Zebrania i protokolanta.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może byd zwołane z ważnych powodów:
a. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
b. z inicjatywy Zarządu,
c. na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
9. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w okresie 30 dni od dnia, w którym upłynął rok od poprzedniego Walnego Zgromadzenia, lub gdy upłynie 30 dni od złożenia wniosków określonych w ust. 2, pkt. b i c Zgromadzenie może byd zwołane przez Komisję Rewizyjną.

Zarząd

§ 22
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialnośd przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Zarząd składa się z 5 - 7 członków. Na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona: prezesa,
dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
3. Do zakresu działao Zarządu należy:
a. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
b. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
c. zwoływanie Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
d. określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
e. ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,
f. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
g. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjmowanie i skreślanie z listy członków
h. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
i. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
j. składanie sprawozdao ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
k. wykonywanie innych zadao nie przydzielonych przepisami statutu lub ustawami Walnemu Zgromadzeniu Członków.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdym czasie nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
5. W posiedzeniu Zarządu mogą brad udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z
głosem doradczym.
6. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia. W razie jego
nieobecności zastępuje go wyznaczony Vice-Prezes Zarządu lub inny wyznaczony członek Zarządu.
7. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności, co najmniej czterech jego członków. Uchwały
zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

Komisja Rewizyjna

§ 23
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia niezależną od Zarządu, powołaną do sprawowania
kontroli nad działalnością Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego
grona: przewodniczącego i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
- nie mogą byd członkami Zarządu ani pozostawad z nimi w stosunku pokrewieostwa, powinowactwa
lub podległości z tytułu zatrudnienia,
- nie mogą byd skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
- nie mogą otrzymywad z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr
85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz.
535);

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Zarządu,
b) składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków w sprawie absolutorium dla Zarządu,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
d) kontrola, przynajmniej raz w roku, finansów Stowarzyszenia,
e) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

§ 24
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji,
dochodów z majątku Stowarzyszenia, z własnej działalności oraz z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowośd zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 25
1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub jednego z Vice-Prezesów Zarządu i Skarbnika.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch osób: Prezesa lub jednego z
Vice-Prezesów i innego Członka Zarządu.

§ 26
1. Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego
dochody i wydatki.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. Preliminarz ustala Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.

ROZDZIAŁ VI
Przepisy końcowe

§ 27
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 28
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 29
1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.
2. Obowiązki likwidatora określa ustawa - Prawo o Stowarzyszeniach.
3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego
Zgromadzenia Członków.

